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25.800 Medicijnen voor Armsten Afrika 

 

 
 
 
 
 
 

CENTRAAL AFRIKA │ Zieke kinderen onder de vijf jaar en 
zwangere vrouwen, die met malaria besmet zijn,  hebben 
medicijnen nodig die de overlevingskansen kunnen 
verzekeren.  
Maar de levensbelangrijke doelgerichte medicijnen zijn in 
geïsoleerde gebieden chronisch buiten bereik en frequent 
onbetaalbaar voor de meeste armste patiënten die geen 
enkele betalingsmiddelen bezitten. Dankzij onze donateurs 
verzorgd Drive Against Malaria 25.800 malaria genees-
middelen voor de armste gezinnen. Met deze steun nemen 
we levensbedreigende obstakels weg voor families met 
malaria besmette kinderen. Wanneer zieke kinderen door 
geldgebrek van de ouders niet worden behandeld, 
vergroot het de bedreiging van overlijden en groeit het 
risico dat het geïnfecteerde kind malaria verder zal 
verspreiden naar de rest van het gezin en de bewoners in 
het dorp. □ 
 

ExxonMobil Helpt Missies verder op weg 

   
 

 
 
 
 
 

BENELUX │ Drive Against Malaria ontvangt een 
fantastische donatie van Euro 24.000 van ExxonMobil 
Benelux voor malariabestrijding. DAM is enorm blij met 
deze gift omdat deze steun zo ontzettend veel levens 
spaart. Dit is een levenslijn voor duizenden Afrikaanse 
gezinnen. Hierdoor kunnen we de meest geïsoleerde en 
armste mensen voorzien van levensreddende medicijnen. 
De impact van deze steun is indrukwekkend !  Zonder 
kostenloze medicijnen voor afgelegen en moeilijk 
bereikbare gemeenschappen zal de aanwezigheid van 
malaria het hele jaar door stijgen. Maar met de totale 
vrijstelling voor de bewoners signaleren we niet alleen dat 
besmettingen afremmen, maar bovendien ook dat de 
malaria-overdracht stopt. Mede dankzij de loyale donatie 
van ExxonMobil kunnen we deze trend verder op weg 
helpen naar de dorpen en haar bewoners die onze hulp 
hard nodig hebben. □ 
 



   

 

 

’s Werelds Eerste Malaria Vaccin  

 
 

 
 

KENIA  │ Het eerste malariavaccin ter wereld voor jonge 
kinderen is deze maand -naast Ghana en Malawi-  nu ook 
in West-Kenia ingezet. Het vaccin is een hulpmiddel tegen 
malaria, de ziekte die nog steeds miljoenen kinderen in 
Afrika treft. Het is een routine-vaccinatieschema en naar 
verwachting zullen meer dan 300.000 kinderen de 
komende drie jaar het vaccin ontvangen. Malaria doodt elk 
jaar meer dan 250.000 kinderen onder de 5 jaar. Het 
vaccinatieschema voor kinderen wordt in vier doses 
gegeven: drie doses tussen de leeftijd van 6 en 9 maanden 
en de vierde dosis op 24 maanden (leeftijd 2). In de 
komende maanden sluit Drive Against Malaria zich aan bij 
de vaccinatie-teams en de introductie van dit pilot 
programma. □ 
 
 

Namaak medicijnen Levensbedreigend 

 

 
 

AFRIKA  │ Het was haar bijna fataal geworden: Ettah is 
moeder van een dochtertje van nog geen jaar oud.  De 
verpleegster schreef een malaria behandeling voor haar 
kindje, maar de geneesmiddelen kostten veel teveel voor 
Ettah. Voor haar was de enige hoop om goedkope namaak-

medicamenten te kopen bij een onbekwame markt 
verkoper. “Het was te duur in het hulpcentrum. Ik kon 
alleen de marktmedicijnen kopen omdat ze goedkoper zijn, 
'zei Ettah. Binnen enkele dagen werd haar dochtertje nog 
zieker door de medicijnen die haar zouden genezen. Ettah 
heeft haar zieke kindje naar de hulppost van Drive Against 
Malaria gebracht waar we haar op het nippertje konden 
redden. Nu maakt ze het gelukkig weer goed.  
Tienduizenden kinderen in Afrika sterven elk jaar als gevolg 
van nep- en namaakpreparaten.. □ 
 

Geneesmiddelen moeten gratis zijn voor 
de armste gezinnen in Afrika !  

 
 

 
 

Wij zorgen voor kostenloze malaria-therapieën voor 
mensen die in extreem  arme situaties moeten leven.  
Hierdoor voorkomen we de afwezigheid van levens-
reddende geneesmiddelen en voorkomen uitstel van 
behandeling en genezing. DAM werkt hard om deze 
manier van werken voort te zetten. We zijn ruim 30 jaar 
lang getuige geweest van slachtoffertjes door het gebrek 
aan medicijnen voor malaria. Met onze teams  verplaatsen 
we ons van dorp naar dorp om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen profiteren van onze geneesmiddelen. De 
impact van onze aanpak door de  prijsbarrières volledig 
weg te nemen, zetten we hiermee door naar de lokale 
hulpposten die door Drive Against Malaria zijn opgezet,  in 
samenwerking met de lokale bevolking in de dorpen. Met 
deze hulpposten bereiken we aanzienlijk meer mensen 
voor de behandeling.   
We zorgen ervoor dat geneesmiddelen van hoge kwaliteit 
consistent beschikbaar zijn, zodat ze op voorraad zijn 
wanneer dat nodig is, in de buurt van waar ze zijn nodig 
zijn, en de kosten vormen geen belemmering meer voor 
patiënten. □ 


